REGULI SI PROCEDURI
ACTIONARILOR

AGA.

DREPTURILE,

RESTRICTIILE

SI

OBLIGATIILE

Banca a instituit reguli si proceduri privind Adunarea Generala a Actionarilor si drepturile actionarilor.
Organul de conducere al Bancii este Adunarea Generala a Actionarilor, care poate fi ordinara sau
extraordinara, functionand si avand competentele de aprobare stabilite conform Legii nr. 31/1990, Actului
Constitutiv al Bancii si Legislatiei pietei de capital.
1.

Convocarea adunarilor generale ale actionarilor Bancii
1.1

Termenul de convocare

Consiliul de Administratie este organul, legal si statutar, care poate convoca Adunarea Generala
Actionarilor ori de cate ori este necesar, cu toate acestea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care se
pronunta asupra situatiilor financiare anuale este obligatoriu sa se intruneasca, in cel mult 4 luni de la
incheierea exercitiului financiar.
Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni, dupa expirarea a cel putin 30 de zile de la publicarea
convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei la locul si data indicata in convocator pentru prima sau cea dea doua convocare a adunarii.
Termenul de 30 de zile de mai sus nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a
Adunarii Generale determinata de neintrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocata pentru prima
data, cu conditia ca:
a.

termenul de 30 de zile sa fi fost respectat cu ocazia primei convocari;

b.

pe ordinea de zi sa nu se fi adaugat niciun punct nou, și

c.

sa treaca cel putin 10 zile intre convocarea finala si data adunarii generale.
1.2

Continutul convocarii

Convocarea continand informatiile minime stabilite de lege va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, intr-un cotidian de larga circulatie si pe pagina de internet a Bancii, cu respectarea prevederilor
din legislatia pietei de capital. De asemenea, convocarea va fi realizata si prin postarea ei pe site-ul Bancii,
modalitate ce garanteaza accesul rapid la aceasta, intr-un mod nediscriminatoriu, si va fi cel putin in limbile
romana si engleza.
Convocatorul adunarii generale cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a.

denumirea Bancii

b.

data adunarii generale

c.

ora de incepere a adunarii

d.

locul de desfasurare a adunarii generale

e.

ordinea de zi propusa

f.

o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea
participare si vota in cadrul adunarii generale, si anume:
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(i)

drepturi ale actionarilor care detin o anumita participatie care pot fi exercitate dupa
convocare precum si termenele in care drepturile respective pot fi exercitate, cu trimitere la
website-ul Bancii unde sunt disponibile informatiile mai detaliate privind drepturile
respective;

(ii)

procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum si faptul ca pentru votul prin
reprezentare in baza unei imputerniciri speciale vor fi utilizate formularele de imputernicire.
Modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in
adunarea generala a actionarilor, data-limita si locul unde vor fi depuse/primite
imputernicirile, precum si mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea
desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice

(iii)

procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice, daca este
cazul;

g.

data de referinta, precum si mentiunea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la respectiva
data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale;

h.

data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori,
in cazul in care pe ordinea de azi este inscrisa alegerea administratorilor;

i.

locul unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare a
adunarii, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale si data
incepand cu cae acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;

j.

adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile cu privire la adunarea generala a
actionarilor;

k.

propunerea privind data de inregistrare si, daca este este cazul, propunerea ex date, data platii, data
participarii garantate si perioada de exprimare a mentiunilor.

Pe toata perioada, intre publicarea convocarii si pana la data adunarii inclusiv, Banca pune la dispozitia
actionarilor pe website-ul sau cel putin urmatoarele informatii, disponibile cel putin in limbile romana si
engleza:
a.

convocatorul;

b.

numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, inclusiv pe clase de actiuni, cand este
cazul;

c.

documentele ce urmeaza sa fie prezentate adunarii generale;

d.

un proiect de hotarare sau in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al unui
organ competent al Bancii, care este numit in conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct
al propunerii de ordine de zi a adunarii generale; in plus, propunerile de hotarare prezentate de
actionari, daca este cazul, dupa primirea lor de Banca;

e.

daca este cazul, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin
reprezentare in baza unei imputernicire speciale, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate
pentru votul din corespondenta, cu exceptia cazului in care formularele respective sunt trimise direct
fiecarui actionar. Daca nu se posteaza pe website se va indica modalitatea in care pot fi obtinute pe
suport de hartie (care vor fi in 3 exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul
pentru Banca);
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Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot
solicita Consiliului de Administratie printr-o cerere scrisa suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost
publicata, cu noi puncte, in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial. Propunerea
de a introduce puncte de ordinea de azi a adunarii generale, trebuie sa contina pentru fiecare punct o
justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale. De asemenea, ei pot prezenta
proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi
In masura in care solicitarea de suplimentare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de
Administratie va republica convocarea cu ordinea de zi completata in mod corespunzator, cu cel putin 10
zile inainte de data stabilita pentru prima intrunire a adunarii indicata in convocator si inainte de data de
referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un
reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Consiliul de Administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand,
individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in
atributiile adunarii. In acest caz, adunarea generala va fi convocata in maxim 30 de zile si se va intruni in
cel mult 60 de zile de la data inregistrarii cererii mai sus mentionate la Banca. Nu pot fi adoptate hotarari
asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in convocare
2.

Participarea actionarilor la adunarea generala a actionarilor

Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor al Bancii la data de referinta stabilita de Consiliul de
Administratie, prin convocare, au dreptul sa participe si sa voteze la Adunarile Generale ale Actionarilor.
Toti actionarii pot participa la adunarile generale personal (in cazul persoanelor juridice, prin reprezentatul
legal) sau in cazul in care nu pot fi prezenti, prin reprezentant, inclusiv prin alte persoane decat actionarii
baza unei procuri generale sau a unei procuri speciale acordate in mod expres pentru respectiva adunare
generala (prima sau a doua convocare). Procurile speciale si procura generala (la prima utilizare) vor fi
depuse de actionarii ce urmeaza a fi reprezentati la registratura Bancii sau vor fi trimise Bancii prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire astfel incat sa ajunga la sediul Bancii cu cel putin doua (2) zile
lucratoare inainte de data primei intruniri a adunariiCopii ale împuternicirilor sunt reţinute de Banca,
făcându-se menţiune despre aceasta în procesul- verbal al adunării generale
Banca va furniza modelul de imputernicire care trebuie folosit in adunarea generala, in caz contrar
imputernicirea trebuie redactata in conformitate cu art. 15, respectiv art. 15 indice 1 din Regulamentul nr.
6/2009.
Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi
conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru
fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale În situaţia discutării în cadrul adunării generale a
acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată,
împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia
sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică
referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca
împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
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Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor de către o persoană care se află într-o
situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:
a) este un acţionar majoritar al Bancii sau o altă persoană, controlată de respectivul acţionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Bancii, al unui acţionar
majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Bancii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate,
conform prevederilor lit. a);
d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute
la lit. a)-c).
Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în
mod expres de către acţionar în procura. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică,
aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său
de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. De asemenea, acţionarul are dreptul de a desemna
prin procura unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală,
în conformitate cu reglementările legale. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi
reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla
proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora
sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor
persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor
legale in materie.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba
engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autrizat in limba romana sau in limba
engleza. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant
legal al actionarului.
Actionarii mai pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Votul prin corespondenta poate fi exprimat
de un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului o imputernicire speciala
/ generala care se depune la Banca.
În cazul în care, pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret,
votul acţionarilor participanţi în mod personal sau prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin
corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor
secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt
cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care
participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de adunarea
generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului
Daca un actionar care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la
adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat in acea adunare generala este in acest caz luat in
considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea
care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare
o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat
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votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia
este prezent la adunarea generala.
O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul
actionarilor astfel reprezentanti nu este limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite
conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul
pentru un alt actionar.
Fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila Bancii si pe care sunt
redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile „pentru„, „impotriva„ sau „abtinere„.
Impiedicarea accesului unui actionar, ce indeplineste conditiile legii de a participa la adunarea generala a
actionarilor, da dreptul oricarei persoane interesate sa ceara in justitie anularea hotararii adunarii generale a
actionarilor.
3.

Drepturile actionarilor pe clase de actiuni

Actiunile emise de Banca sunt nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, prin inregistrarea in
registrul actionarilorcare este tinut de catre Depozitarul Central.
Fiecare actiune acorda drepturi egale si confera detinatorului acesteia, dreptul la un vot in Adunarea
Generala a Actionarilor Bancii, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Bancii, dreptul
de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale
aplicabile, precum si alte drepturi.
In conformitate cu Legea Societatilor, fiecare actionar trebuie sa isi exercite drepturile cu buna credinta,
respectand drepturile si interesele legitime ale Bancii si ale celorlalti actionari Aceste drepturi se refera in
principal la implicarea actionarilor in activitatea Bancii prin participarea la Adunarea Generala a
Actionarilor Bancii si exprimarea voturilor in cadrul acesteia, exercitarea dreptului de a alege si de a fi ales
in organele de conducere ale Bancii, precum si participarea la distribuirea profitului.
3.1

Dreptul de vot si dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor Bancii

Drepturile fundamentale ale actionarilor includ dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor
Bancii si dreptul la vot.
Actul Constitutiv, Legea Societatilor, Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi
ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor Bancii cat si Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, stabilesc urmatoarele drepturi ale actionarilor care
pot fi exercitate in cadrul unei adunari generale a actionarilor Bancii:

dreptul unuia sau al mai multor actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor Bancii, cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare
de catre adunarea generala a actionarilor Bancii; si (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor Bancii. Acest
drept trebuie exercitat numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice, in termen de 15 zile de la trimiterea convocarii la adunarea
generala a actionarilor;
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dreptul tuturor actionarilor de a primi un tratament egal in ceea ce priveste participarea si exercitarea
drepturilor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor Bancii;
dreptul tuturor actionarilor de a avea acces la informatii si la informatii si documente suficiente cu
privire la punctele supuse dezbaterii adunarii generale a actionarilor Bancii precum si la acelea care lear permite sa isi exercite drepturile in cadrul adunarii generale a actionarilor Bancii;
dreptul tuturor actionarilor de a avea acces rapid si nediscriminatoriu la convocatorul adunarii generale
a actionarilor Bancii;
dreptul fiecarui actionar de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a
actionarilor Bancii si de primi raspuns de la Banca;
dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor Bancii, direct sau indirect, inclusiv prin
mijloace electronice, prin corespondenta sau prin reprezentant, cu capacitate de exercitiu.
Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si a pune intrebari in adunarea generala
de care s-ar bucura si actionarul pe care il reprezinta.

Drepturile unui actionar de a participa la adunarea generala si de a vota in legatura cu oricare dintre actiunile
sale nu sunt conditionate de depozitarea, transferul sau inregistrarea acestora pe numele vreunei persoane
fizice sau juridice, inainte de adunarea generala.
Drepturile actionarilor de a-si vinde sau de a-si transfera in alt mod actiunile, in cursul perioadei dintre data
de referinta si adunarea generala, nu sunt supuse niciunei restrictii, la care nu sunt supuse in alte perioade.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in Banca.
3.2

Dreptul de a contesta hotararile adunarii generale a actionarilor

Un actionar, care nu a participat la o adunare generala a actionarilor sau care a votat impotriva unei anumite
hotarari a adunarii generale a actionarilor si a cerut ca votul sau sa fie mentionat in mod expres in procesul
verbal al respectivei adunari generale a actionarilor Bancii, are dreptul de a contesta hotararea respectiva in
termen de 15 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca hotararea
respectiva a fost luata cu incalcarea prevederilor Actului Constitutiv sau a reglementarilor legale in vigoare.
In aceleasi conditii, se ataca inclusiv si hotararile adunarii generale a actionarilor, contrare legii sau actului
constitutiv, care are ca efect modificarea capitalului social al Bancii.
Cererile privind constatarea nulitatii absolute a unei hotarari a adunarii generale a actionarilor pot fi depuse
in instanta in orice moment, fara nicio limita de timp, fiind imprescriptibile.
3.3

Dreptul la informatii

Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare asupra situatiei Bancii in cadrul adunarii generale a
actionarilor Bancii. In particular, in legatura cu orice adunare generala a actionarilor Bancii, actionarii au
dreptul de a primi documente care sustin fiecare punct de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor
Bancii, informatii privind exercitarea drepturilor de vot si rezultatele votului. In plus, cu ocazia fiecarei
adunari generale anuale a actionarilor, Banca este obligata sa puna la dispozitie, iar actionarii pot solicita
copii ale situatiilor financiare, rapoartelor anuale, precum si ale propunerii Consiliului de Administratie
privind distribuirea dividendelor, la data convocarii adunarii generale a actionarilor Bancii avand pe ordinea
de zi aprobarea unor astfel de documente.
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Banca trebuie ca in termen de de maxim 15 zile de la data adunarii generale, sa publice pe website-ul propriu
rezultatele votului exprimat in adunare. In acest sens, se va indica cel putin numarul de actiuni pentru care
s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total
de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate pentru si impotriva fiecarei hotarari si,
daca este cazul, numarul de abtineri.
Totodata, actionarii au dreptul de a primi informatii despre structura actionariatului Bancii si de a consulta
registrele tinute de Banca, precum cel tinut pentru inregistrarea adunarilor generale ale actionarilor Bancii.
3.4

Dreptul de preferinta

Legea Societatilor si Actul Constitutiv acorda actionarilor Bancii un drept de preferinta la subscrierea de
actiuni nou emise de Banca, proportional cu detinerile acestora la data de inregistrare stabilita de adunarea
generala a actionarilor Bancii pentru majorarea respectiva a capitalului social, cu exceptia cazului in care
un astfel de drept este ridicat, conform prevederilor aplicabile.
Conform Legii Societatilor, in cazul unei majorari prin aport in numerar, drepturile de preferinta pot fi
ridicate, si in acest sens, adunarea generala a actionarilor Bancii trebuie sa aprobe pe baza unor motive
temeinice ridicarea drepturilor de preferinta ale actionarilor privind subscrierea actiunilor nou emise. In
acest sens, Consiliul de administratie va pune la dispozitia adunarii generale extraordinare a actionarilor un
raport scris, prin care precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta.
3.5

Dreptul de retragere

Actionarii care nu au votat in favoarea unei anumite actiuni corporative supuse votului in cadrul adunarii
generale a actionarilor au dreptul de a se retrage din Banca si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre
Banca. Acest drept poate fi exercitat doar daca actiunile corporative mentionate mai sus constau in: (i)
schimbarea obiectului principal de activitate al Bancii, asa cum este prevazut in Actul Constitutiv; (ii)
mutarea sediului social al Bancii in alta tara; (iii) schimbarea formei Bancii; sau (iv) fuziunea sau divizarea
Bancii.
Conform legislatiei bancare, BNR va trebui sa aprobe prealabil operatiunea de rascumparare a actiunilor si
respectiv de reducere a capitalului social al Bancii urmare a rascumpararii de actiuni
3.6

Drepturi la dividende

Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute in cadrul Bancii.
Dividendele pot fi distribuite doar daca Banca inregistreaza profit conform situatiilor financiare anuale
aprobate de adunarea generala a actionarilor Bancii si daca adunarea generala anuala a actionarilor Bancii
decide distribuirea dividendelor.
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3.7

Alte drepturi ale actionarilor

Actionarii care detin un procent minim din capitalul social al Bancii, beneficiaza de anumite drepturi legale,
si anume:

dreptul actionarului/actionarilor detinand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al
Bancii de a solicita auditorilor interni sa investigheze reclamatiile privind Banca;

dreptul actionarului/actionarilor detinand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al
Bancii de a solicita convocarea unei adunari generale a actionarilor; Consiliul de administratie este
obligat sa convoace adunarea generala in cel mult 30 de zile astfel incat adunarea sa fie tinuta, la prima
sau a doua convocare, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii

dreptul actionarului/actionarilor detinand individual sau impreuna cel putin 10% din capitalul social al
Bancii de a solicita instantei sa numeasca unul sau mai multi experti pentru a investiga anumite aspecte
privind conducerea Bancii;

in cazurile in care adunarea generala a actionarilor Bancii nu reuseste sa aprobe, pana la initierea unei
actiuni in instanta, atragerea raspunderii fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor
consiliului de administratie sau a auditorilor interni sau financiari ai Bancii pentru cauzarea de daune
Bancii prin incalcarea indatoririlor acestora fata de Banca, dreptul actionarului/actionarilor detinand
separat sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Bancii sa initieze o actiune in instanta in acest
scop. In aceste cazuri, astfel de actiuni se introduc in numele actionarului/actionarilor reclamant/ti, dar
pe seama Bancii.
4.

Restrictiile si obligatiile actionarilor pe clase de actiuni
4.1

Obligatia de a se abtine de la deliberari

Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are un interes contrar intereselor Bancii, fie personal sau ca
reprezentant al unei alte persoane, trebuie sa se abtina de la deliberari. Actionarul care nu respecta aceasta
cerinta legala poate fi tinut raspunzator pentru daune aduse Bancii in cazul in care, fara votul actionarului
respectiv, nu s-ar fi ajuns la majoritatea necesara pentru adoptarea hotararii respective.
4.2

Obligatia de a notifica o participatie importanta

In cazul operatiunilor de achizitie sau instrainare de actiuni, precum si in cazul oricaror alte operatiuni, care
fac ca drepturile de vot detinute de o persoana sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile
de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% si 75% din totalul drepturilor de vot, persoana respectiva are
obligatia sa informeze, in mod prompt, dar nu mai tarziu de 4 zile de tranzactionare de la data la care
actionarul (i) afla despre achizitionare sau cesiune sau despre posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot
sau la care ar fi trebuit să afle despre acestea, date fiind circumstanţele, indiferent de data la care produce
efecte achiziţionarea, cesiunea sau posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot; sau (ii) este
informat/informată în legătură cu evenimentul prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot, in mod
concomitent, Banca si ASF.
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4.3

Obligatiile actionarilor care detin informatii privilegiate

Actionarii prezumati prin lege a detine informatii privilegiate, trebuie sa respecte in principal prevederile
Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, cat si celelalte dispozitii legale aplicable cu privire
la informatii privilegiate.
Actionarii, care exercita responsabilitati de conducere, precum si persoanele care au o legatura stransa cu
acestea, au obligatia sa notifice ASF si Banca cu privire la fiecare tranzactie efectuata pe seama lor in
legatura cu actiunile, titlurile de creanta ale Bancii sau cu instrumente financiare derivate sau alte
instrumente financiare conexe acestora, odata ce a fost atinsa suma de 5.000 de euro pe durata unui an
calendaristic, cu exceptia cazului in care o astfel de tranzactie este exceptata de la notificare, in baza unor
dispozitii legale speciale. Notificarea trebuie transmisa in termen de trei zile lucratoare de la data tranzactiei.
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